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Lede
Pede o uso que se dê um prólogo ao livro, como um pórtico ao edifício; e como este deve indicar por sua construção
a que divindade se consagra o templo, assim deve aquele designar o caráter da obra. Santo uso de que nos
aproveitamos para desvanecer alguns preconceitos, que talvez contra este livro se elevem em alguns espíritos
apoucados.

É um livro de poesias escritas segundo as impressões dos lugares; ora sentado entre as ruínas da
antiga Roma, meditando sobre a sorte dos impérios; ora no cimo dos Alpes, a imaginação
vagando no infinito como um átomo no espaço; ora na gótica catedral, admirando a grandeza de
Deus e os prodígios do cristianismo; ora entre os ciprestes que espalham sua sombra sobre
túmulos; ora, enfim, refletindo sobre a sorte da pátria, sobre as paixões dos homens, sobre o nada
da vida. São poesias de um peregrino, variadas como as cenas da natureza, diversas como as fases
da vida, mas que se harmonizam pela unidade do pensamento e se ligam como os anéis de uma
cadeia; poesias d’alma e do coração, e que só pela alma e o coração devem ser julgadas.
Quem ao menos uma vez separou-se de seus pais, chorou sobre a campa de um amigo, e armado
com o bastão de peregrino, errou de cidade em cidade, de ruína em ruína, como repudiado pelos
seus; quem no silêncio da noite, cansado de fadiga, elevou até a Deus uma alma piedosa, e verteu
lágrimas amargas pela injustiça, e misérias dos homens; quem meditou sobre a instabilidade das
coisas da vida e sobre a ordem providencial que reina na história da humanidade, como nossa
alma em todas as nossas ações; esse achará um eco de sua alma nestas folhas que lançamos hoje a
seus pés, e um suspiro que se harmonize com o seu suspiro.
Para bem se avaliar esta obra, três coisas releva notar: o fim, o gênero e a forma.
O fim deste livro, ao menos aquele a que nos propusemos, que ignoramos se o atingimos, é o de
elevar a poesia à sublime fonte donde ela emana, como o eflúvio d’água, que da rocha se
precipita, e ao seu cume remonta, ou como a reflexão da luz ao corpo luminoso; vingar ao mesmo
tempo a poesia das profanações do vulgo, indicando apenas no Brasil uma nova estrada aos
futuros engenhos.
A poesia, este aroma d’alma, deve de contínuo subir ao Senhor; som acorde da inteligência deve
santificar as virtudes e amaldiçoar os vícios. O poeta, empunhando a lira da razão, cumpre-lhe
vibrar as cordas eternas do santo, do justo e do belo.

Ora, tal não tem sido o fim da maior parte dos nossos poetas; e o mesmo Caldas, o primeiro dos
nossos líricos, tão cheio de saber e que pudera ter sido o reformador da nossa poesia, nos seus
primores d’arte, nem sempre se apoderou desta idéia; compõe-se uma grande parte de suas obras
de traduções; e quando ele é original causa mesmo dó que cantasse o homem selvagem de
preferência ao homem civilizado, como se aquele a este superasse, como se a civilização não
fosse obra de Deus, a que era o homem chamado pela força da inteligência com que a
Providência dos mais seres o distinguira!
Outros apenas curaram de falar aos sentidos; outros em quebrar todas as leis da decência!
Seja qual for o lugar em que se ache o poeta, ou apunhalado pelas dores, ou ao lado de sua bela,
embalado pelos prazeres; no cárcere, como no palácio; na paz, como sobre o campo da batalha;
se ele é verdadeiro poeta, jamais deve esquecer-se de sua missão, e acha sempre o segredo de
encantar os sentidos, vibrar as cordas do coração, e elevar o pensamento nas asas da harmonia até
as idéias arquetípicas.
O poeta sem religião e sem moral, é como o veneno derramado na fonte, onde morrem quantos
procuram aí aplacar a sede.
Ora, nossa religião, nossa moral é aquela que nos ensinou o Filho de Deus, aquela que civilizou o
mundo moderno, aquela que ilumina a Europa e a América: e só este bálsamo sagrado devem
verter os cânticos dos poetas brasileiros.
Uma vez determinado e conhecido o fim, o gênero se apresenta naturalmente. Até aqui, como só
se procurava fazer uma obra segundo a arte, imitar era o meio indicado: fingida era a inspiração,
e artificial, o entusiasmo. Desprezavam os poetas a consideração se a mitologia podia, ou não,
influir sobre nós: contanto que dissessem que as musas do Hélicon os inspiravam, que Febo
guiava seu carro puxado pela quadriga, que a aurora abria as portas do Oriente com seus dedos de
rosas, e outras tais e quejandas imagens tão usadas cuidavam que tudo tinham feito, e que com
Homero emparelhavam; como se pudesse parecer belo quem achasse algum velho manto grego e
com ele se cobrisse; antigos e safados ornamentos, de que todos se servem, a ninguém honram.
Quanto à forma, isto é, à construção, por assim dizer, material das estrofes e de cada cântico em
particular, nenhuma ordem seguimos, exprimindo as idéias como elas se apresentaram, para não
destruir o acento da inspiração; além de que a igualdade dos versos, a regularidade das rimas e a
simetria das estâncias produzem uma tal monotonia e dão certa feição de concertado artifício que
jamais podem agradar. Ora, não se compõe uma orquestra só com sons doces e frautados; cada
paixão requer sua linguagem própria, seus sons imitativos, e períodos explicativos.
Quando em outro tempo publicamos um volume das poesias da nossa infância, não tínhamos
ainda assaz refletido sobre estes pontos e em quase todas estas faltas incorremos; hoje, porém,
cuidamos ter seguido melhor caminho. Valha-nos ao menos o bom desejo, se não correspondem
as obras ao nosso intento; outros mais mimosos da natureza farão o que não nos é dado.
Algumas palavras acharão neste livro que nos dicionários portugueses se não deparam; mas as
línguas vivas se enriquecem com o progresso da civilização e das ciências, e uma nova idéia pede
um novo termo.

Eis as necessárias explicações para aqueles que lêem de boa-fé, e se aprazem de colher uma
pérola no meio das ondas; para aqueles, porém, que com olhos de prisma tudo decompõem, e
como as serpentes sabem converter em veneno até o néctar das flores, tudo é perdido; o que
poderemos nós dizer-lhes?... Eis mais uma pedra onde afiem suas presas, mais uma taça onde
saciem sua febre de escárnio.
Este livro é uma tentativa, é um ensaio; se ele merecer o público acolhimento, cobraremos ânimo,
e continuaremos a publicar outros que já temos feito, e aqueles que fazer poderemos com o
tempo.
É um novo tributo que pagamos à pátria, enquanto lhe não oferecemos coisa de maior valia; é o
resultado de algumas horas de repouso, em que a imaginação se dilata, e a atenção descansa,
fatigada pela seriedade da ciência.
Tu vais, ó livro, ao meio do turbilhão em que se debate nossa pátria; onde a trombeta da
mediocridade abala todos os ossos, e desperta todas as ambições; onde tudo está gelado, exceto o
egoísmo: tu vais, como uma folha no meio da floresta batida pelos ventos do inverno, e talvez
tenhas de perder-te antes de ser ouvido, como um grito no meio da tempestade.
Vai; nós te enviamos cheios de amor pela pátria, de entusiasmo por tudo o que é grande e de
esperanças em Deus e no futuro.
Adeus!
Paris, julho de 1836

I

INVOCAÇÃO
AO ANJO DA POESIA
A VOZ DE MINHA ALMA

Quando da noite o véu caliginoso
Do mundo me separa,
E da terra os limites encobrindo,
Vagar deixa minha alma no infinito,
Como um subtil vapor no aéreo espaço,
Uma angélica voz misteriosa
Em torno de mim soa,
Como o som de uma frauta harmoniosa,
Que em sagradas abóbadas reboa.
Donde vem esta voz? — Não é de virgem,
Que ao prazo dado o bem-amado aguarda,
E mavioso canto aos céus envia;
Esta voz tem mais grata melodia!

Donde vem esta voz? — Não é dos Anjos,
Que leves no ar adejam,
E com hinos alegres se festejam,
Quando uma alma inocente
Deixa do barro a habitação escura,
E na sidérea altura,
Como um astro fulgente

Penetra de Adonai o aposento;
A voz que escuto tem mais triste acento.
Como d’ara turícrema se exalça
Nuvem de grato aroma que a circunda,
E lenta vai subindo
Em faixas ondeantes,
Nos ares espargindo
Partículas fragrantes,
E sobe, e sobe, até no céu perder-se,
Tal de mim esta voz parece erguer-se.
Sim, esta voz do peito meu se exala!
Esta voz é minha alma que se espraia,
É minha alma que geme, e que murmura,
Como um órgão no templo solitário;
Minha alma, que o infinito só procura,
E em suspiros de amor a seu Deus se ala.
Como surdo até hoje

Fui eu a tão angélica harmonia?
Porventura minha alma muda esteve?
Ou foram porventura meus ouvidos
Até hoje rebeldes?
Perdoa-me, oh meu Deus, eu não sabia!
Eram Anjos do céu que me inspiravam,
E outras vozes meus lábios modulavam.
Castas Virgens da Grécia,
Que os sacros bosques habitais do Pindo!
Oh Numes tão fagueiros,
Que o berço me embalastes
Com risos lisonjeiros,
Assaz a infância minha fascinastes.
Guardai os louros vossos,
Guardai-os, sim, qu’eu hoje os renuncio.
Adeus, ficções de Homero!
Deixai, deixai minha alma

Em seus novos delírios engolfar-se,
Sonhar co’as terras do seu pátrio Rio.
Só de suspiros coroar-me quero,
De saudades, de ramos de cipreste;
Só quero suspirar, gemer só quero,
E um cântico formar co’os meus suspiros;
Assim pela aura matinal vibrado
O Anemocórdio, ao ramo pendurado,
Em cada corda geme,
E a selva peja de harmonia estreme.
Já nova Musa
Meu canto inspira;
Não mais empunho
Profana lira.

Minha alma, imita
A Natureza;
Quem vencer pode
Sua beleza?
De dia, e noite
Louva o Senhor;
Canta os prodígios
Do Criador.
Tu não escutas
Esta harmonia,
Que ao trono excelso
A terra envia?

Tu não reparas
Como o mar geme,
Como entre as folhas
O vento freme?
Como a ave chora,
A ovelha muge,
O trovão brama,
O leão ruge?
Cada qual canta
Ao seu teor,
Mas louvam todos
O seu Autor.
Da grande orquestra
Aumente o brilho
O Canto humano
Da razão filho.
Minha alma, aprende,
Louva a teu Deus;
Os teus suspiros
Envia aos céus.
Oh como é belo o céu azul sem nódoa!
Que puro amor nos corações ateia,
Como a pupila de engraçada virgem,
Que serena nos olha, e nos enleia.
Mas que imagem sublime a mim se antolha,
Com largas asas brancas como o cisne,
E roçagante toga, que se ondeia
Como flocos de neve alabastrina!
Uma harpa de ouro em suas mãos sustenta!
Oh que voz suavíssima e divina!
Oh que voz, que as paixões n’alma adormenta!
Vem, oh Gênio do céu filho!
Vem, oh Anjo d’harmonia!
Cuja voz é mais suave,
Mais fragrante que a ambrosia!

Teu rosto vence em beleza
Ao sol no zênite luzente;
Teu largo manto é mais puro
Do que a lua alvinitente.
As asas, que te suspendem,

São mais ligeiras que o vento;
São mais terríveis que os raios,
Que giram no firmamento.

Tua fronte não se adorna
Com flores que o prado gera;
Sobre teus cabelos de ouro
Brilha de fogo uma esfera.
Teus pés a terra não tocam,
A teus pés a terra é dura;
Sobre aromas te equilibras
Recendentes de frescura.
O sol, a lua, as estrelas
São fanais que te iluminam,
São corpos a quem dás vida,
E ante teus passos se inclinam.
Os acordos de tua harpa
Todos os astros ecoam;
Reanima-se o Universo,
Quando as suas cordas soam.
Vem, oh Anjo, ungir meus lábios;
Traze-me uma harpa dos céus;
Ao som dela subir quero
Meus suspiros até Deus!

Quando no Oriente roxear a Aurora,
Como um purpúreo, auribordado manto,
Que ao Rei da luz o pavilhão decora,
E as saltitantes aves pelos ramos
Da madrugada o hino gorjearem,
Tua voz, oh minha alma, une a seu canto,
E as graças do Senhor cantando exora.
Quando a noite envolver a Natureza

Em tenebroso crepe; e sobre a terra
As asas desdobrar morno silêncio;
Nessas plácidas horas de repouso,
Em que tudo descansa, exceto o Oceano,
Que arqueja, e espuma em solitária praia,
Vizinhos ermos com seus ais pejando,
Como um preso que geme, e que debalde
Da prisão contra os muros se arremessa;
Tu também, como a lua, vigilante
Nessas propícias horas, oh minha alma,
Tua voz gemebunda exala, e une

À voz do Oceano, à voz d’ave noturna.
Enquanto estás sobre a terra,
Como no exílio o proscrito,
Canta como ele, que o canto
Refrigera o peito aflito.

Canta, que os Anjos te escutam,
E os Anjos à terra descem,
A escutar esses hinos,
Que para Deus almas tecem.
Canta a todos os momentos,
Canta co’a noite, e co’o dia;
E o teu derradeiro expiro
Seja ainda uma harmonia.

II

O VATE
Por que cantas, oh Vate? por que cantas?

Qual é tua missão? O que és tu mesmo?
Para ti nada é morto, nada é mudo;
Co’o sol, e o céu, e a terra, e a noite falas.
Tudo te escuta; e para responder-te,
Do passado o cadáver se remove,
E do túmulo seu a fronte eleva;
O presente te atende; e no futuro
Eternos vão soar os teus acentos!
Quando o vento em furor açouta as comas

Dos brasílicos bosques, voz tremenda
Igual a do trovão ao longe atroa,
E uma nuvem de flores se levanta,
Que o ar com seus eflúvios embalsama;
Assim, quando te agita o entusiasmo,
Dos lábios teus emana alma torrente
Troante e recendente de perfumes.
De mágico poder depositário,
Qual um gênio entre os homens te apresentas.
Ante ti não há rei, nem há vassalo;
Tu nos homens só vês virtude, ou vício.
Como um déspota, ufano em teus delírios,
Uns cercas de imortal auréola tua,
Outros condenas ao opróbio, e à morte.
Umas vezes soberbo, impetuoso,
Qual águia que sublime o céu devassa,
E do céu sobre a terra os olhos desce,
Teu ígneo, alado gênio, no ar suspenso:
Não, oh mortais, não vos pertenço, (exclama)
Eu sou órgão de um Deus; um Deus me inspira;
Seu intérprete sou; oh terra! ouvi-me.

Outras vezes, nas selvas meditando,
Sobre um tronco sentado, junto a um rio,
Que embalança da lua a argêntea cópia;
Como entre as folhas sussurrante vento
Gemer parece, e de algum mal carpir-se,
Tu gemes, e co’o verme te comparas,
Que arrasta pelo chão a inútil vida;
E vês nas águas, que a teus pés deslizam,
A imagem de teus dias fugitivos.

Fogem os dias como as águas fogem;
Mas da lua o clarão, que a água reflete,
Sem do lugar fugir, brilhando fica;
Tal sobre a terra, onde escoara a vida,
Resta do Vate a rutilante glória!
Quando ouve o sabiá troar nas várzeas
Do fero caçador a mortal arma,
Sufoca o sabiá seu canto, e foge:
Assim tu emudeces, quando estruge
Da civil guerra, e da discórdia o grito.
Mas quando à Pátria o inimigo insulta,
Armando o braço, e reforçando o peito,
No meio dos combates te arremessas,
Como o raio que estronda, e fere, aclara,
E após teus cantos a vitória marcha.
Vate, o que és tu? És tu mortal ou Nume?
Que Deus te abala o peito, e te enfurece,
Quando, como um vulcão que estoura em lavas
Que acesas rolam, tua voz desatas?
Oh como é grande o Vate, que arrojado
Da terra s’ergue como a labareda,
E vagando no céu como um meteoro,
Dos lábios solta a voz, e a vibra em raios,
Que o vício, e o crime ferem, pulverizam!
Canta, oh Vate! sagrados são teus cantos;

Canta, que o céu te inspira, o céu te inflama;
Canta, que apesar seu, te escuta o mundo,
E o vício de te ouvir treme de medo.
Não, não és um mortal quando tu cantas!
És o Arcanjo da justiça eterna!
Lâmina acesa, fulminante empunhas,
Com que prostras por terra a fronte ao crime,
Com outra mão elevas o homem justo.
Ou tu cantes a guerra, ou. amor cantes,
Ou louves do Senhor as maravilhas;
Ou do céu as angélicas belezas,
Ou do inferno os horrores nos retrates;
Ou sobre o esquife de um amigo chores,
Ou enfeites a campa da inocência;
Sempre teus versos, qual nectáreo rócio,
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